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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiția nr. 1602/2009, adresată de Georgi Naydenov, de cetățenie bulgară, 
privind crima organizată din sectorul energetic din Bulgaria și nemulțumirea 
sa față de decizia luată în cazul petiției sale adresate anterior

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la crima organizată din cadrul sectorului energetic din Bulgaria și 
contestă lipsa de dorință a autorităților bulgare de a utiliza noile forme durabile de energie. În 
acest context, petiționarul face referire la petiția nr. 152/2007 pe care a acesta a depus-o 
anterior, în care el făcea referire la activitatea de cercetare efectuată de cercetătorul asasinat 
mai târziu, Ivan Mihov Hristov, petiție care a fost declarată inadmisibilă. Petiționarul, care 
consideră că rezultatele cercetării lui Ivan Mihov Hristovs ar putea fi de o importanță crucială 
pentru sectorul energetic nu numai în Bulgaria, ci în întreaga Europă, solicită Parlamentului 
European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 februarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

„Petiționarul solicită reevaluarea petiției sale anterioare nr. 152/2007 privind tehnologia 
pentru a facilita utilizarea combustibililor acetați nepoluanți și economici în sectorul 
transporturilor. În cadrul petiției sale inițiale, petiționarul s-a referit la cercetările efectuate de 
clientul său (ulterior decedatul om de știință Ivan Mihov Hristov) și a reclamat rezistența 
generală a autorităților bulgare de a acționa la nivel local și național în vederea punerii în 
aplicare a acelor tehnologii. De asemenea, acesta a reclamat dificultățile întâmpinate în 
momentul în care a încercat să obțină un brevet național.
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Petiția inițială a fost declarată inadmisibilă de Parlament în 2007. În cadrul actualei petiții, 
petiționarul afirmă din nou că tehnologia respectivă ar rezolva multe dintre gravele probleme 
de mediu la scară mondială și pretinde mai departe că decizia de inadmisibilitate a petiției sale 
din 2007 a avut drept urmare pierderi mari pentru UE, inclusiv criza ulterioară a gazelor. De 
asemenea, acesta se referă la crima organizată din sectorul energetic bulgar.

Petiționarul a contactat deja Comisia în această privință. În răspunsul său din 24 februarie 
2009, Comisia a indicat că nu este implicată în cadrul procesului de acordare a brevetelor și i-
a sugerat petiționarului să încerce remedierea acestei situații cu Biroul bulgar de brevetare. În 
același timp, Comisia l-a informat pe petiționar că nu susține investițiile în tehnologiile și 
infrastructurile energetice prin intermediul finanțării proiectelor de cercetare.

Noua petiție nu pare să aducă elemente de identificare noi, în comparație cu petiția 152 din 
2007. În consecință, problema principală pare să fie dificultatea clientului petiționarului de a 
depăși „birocrația și alte obstacole care există la nivel național în Bulgaria”. Petiționarul nu 
specifică tipul de obstacole pe care dorește să le depășească cu ajutorul structurilor 
comunitare. Pe de altă parte, acesta introduce o nouă reclamație conform căreia clientul său 
nu a decedat din cauze naturale și indică către o paralelă cu „cazul Litvinenko”.

În general, se poate considera că răspunsul anterior oferit de Comisie este încă valid. Se poate 
adăuga că nereușita de a primi un brevet într-o țară UE nu împiedică obținerea unui brevet în 
alt stat membru UE. Argumentul privind susținerea Comisiei pentru cercetare în tehnologiile 
și infrastructura energetice noi este la fel de valid. 

În ceea ce privește importanța inovației dlui Mihov, scurta descriere furnizată în cadrul 
petițiilor nu poate determina dacă întârzierea introducerii acestei noi tehnologii a dus sau nu la 
pierderi pentru UE. Cu toate acestea, presupusa legătură între criza gazelor și inovarea privind 
combustibilii alternativi de transport pare nefondată. Gazul natural și produsele finite derivate 
din acesta se utilizează predominant în sectoare precum încălzire și electricitate, dar sunt 
neobișnuite sub forma de combustibili pentru transport. 

Mai mult, nu este clar dacă petiționarul este încă împuternicit să-și reprezinte sau nu clientul 
decedat (omul de știință Mihov). Mai mult, nu este clar dacă problema îl privește direct sau 
nu, deși petiționarul poate avea interese financiare sau alte interese în succesul invenției dlui 
Mihov.

Concluzie

Comisia consideră că problema principală, astfel cum este descrisă în petiția 152/2007 și 
continuată în petiția 1602/2009, nu ține de competența instituțiilor UE. În plus, petiția 
1602/2009 nu reușește să demonstreze modul în care decizia Comisiei pentru petiții din 2007 
ar fi dus la pierderi uriașe pentru UE, inclusiv la criza ulterioară a gazelor.”


